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  طیف نگاري یون دوتریوم دستگاه پالسماي کانونی با استفاده از طیف سنج تامسون
   2؛ نیکبخت، محسن 2فریدون، عباسی ؛ 1بابک، شیرانی

 ، اصفهاناي، دانشکده علوم و فناوري هاي نوین، دانشگاه اصفهانروه مهندسی هستهگ 1
  تهران ،هید بهشتیگروه کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته اي، دانشگاه ش  2

  
  چکیده

اده هاي صنعتی از طیف نگاري یون هاي تولید شده در دستگاه پالسماي کانونی، اهمیت بسیار زیادي در شناخت مکانیزم هاي شتاب دهی به یون ها و همچنین استف
انرژي یون هاي دوتریوم گسیل شده از یک دستگاه پالسماي در این تحقیق از یک دستگاه طیف سنج تامسون براي اندازه گیري طیف . باریکه یون این دستگاه دارد

-CRانجام شد و از فیلم ) درصد کریپتون 2دوتریوم و  mbar 7ترکیب گازي (آزمایش ها در شرایط بهینه کاري دستگاه مذکور . کانونی کم انرژي استفاده شده است

، +Dکه در این مجموعه آزمایش ها، رد یون هاي نشان می دهد  CSTي با استفاده از نرم افزار نتایج شبیه ساز. براي ثبت رد یون هاي دوتریوم استفاده شده است 39

N+2 ،N+1 ،Kr+2  وKr+1 پس از اسکن فیلم . توسط دستگاه ثبت شده اندCR-39  و تعیین سطح خاکستري پیکسل هاي مختلف تصویر، طیف انرژي یون هاي
  .می باشد )2- 9( آمد که این توان، در محدوده توان هاي اندازه گیري شده در گزارش هاي قبلیبه دست  E-2.81دوتریوم به صورت تابع توانی 

  
Measurement of deuterium ion spectrum in a plasma focus device using Thomson 

spectrometer 
    

Shirani, Babak1; Abbasi davani, Fereydoon2; Nikbakht, Mohsen2  
1 Department of nuclear engineering, Faculty of Advanced sciences and technologies, University of Isfahan,  

2 Department of applied radiation, Faculty of nuclear engineering, Shahid beheshti university 
 

Abstract  
 

Spectrometry of ion beam in the plasma focus device is of great importance in ion acceleration mechanisms and 
industrial applications of this device. In this research , a Thomson spectrometer was used to measure the 
spectrum of the deuterium ion beam in a low energy plasma focus device. Experiments were performed in 
optimum conditions of the device (gas mixture of 7mbar deuterium with 2% krypton) and CR-39 film was used 
to register the ion parabolas.  The simulation results using CST code show that 5 different types of ions (D+ ،
N+2 ،N+1 ،Kr+2) were registered by this spectrometer. A scanned image of the film was processed by MATLAB' 
image processing toolbox and gray level of each pixel was used as ion intensity. The spectrum of deuterium was 
measured as a power function (E-2.81) which is in the range of other measurement results (2-9). 
 
PACS No.     28,29,52    
 

   قدمهم
یک ابزار بسـیار  ) TPS( 1دستگاه طیف نگار پارابوالي تامسون     

کارآمد براي اندازه گیري طیف انرژي و خلوص باریکه یون تولیـد  
در . ]1-5[ شـود هاي پالسماي کانونی محسوب میشده در دستگاه

این دستگاه، پالس یون گسیل شده از ناحیه پینچ دستگاه پالسـماي  
                                                 

1 Thomson Parabola Spectrometer 

کانونی پس از عبور از دو روزنه با قطر چند صد میکرومتر، توسـط  
هاي الکتریکی و مغناطیسی در دو راسـتاي مختلـف منحـرف    میدان

میـزان  . کنداي برخورد میشده و به یک صفحه آشکارساز رد هسته
. ناسب با نسبت بار به جرم و انرژي یون ها استانحراف یون ها مت

پس از سونش ردهاي ایجاد شده، چندین منحنـی پـارابوال کـه هـر     
-بار به جرم مشخص است، مشـاهده مـی   نسبت یک متناظر با یک
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از سوي دیگـر، میـزان کشـیدگی هـر منحنـی، نشـان دهنـده        . شود
ده محدوده انرژي آن یون است و انتها و ابتداي سهمی تشـکیل شـ  

 1شـکل   .مربوط به کمترین و بیشترین انرژي یـون مربوطـه اسـت   
  . ساختار کلی طیف سنج تامسون را نشان می دهد

 
  سنج سهموي تامسوننمایی کلی از یک طیف. 1شکل 

تـوان معادلـه مکـان نهـایی ذره بـر روي      مـی  1با توجه بـه شـکل   
  . آشکارساز را به صورت رابطه زیر بدست آورد

)1(                                 21 2
2 2

1 2( )
E E

B B

L LmEZ y
qB L L

=    
هاي دوتریوم گیري طیف انرژي یوندر این تحقیق، به منظور اندازه

در پالسماي کانونی، یک دستگاه طیف سنج تامسون طراحی و 
پس از ثبت منحنی مربوط به یون هاي مختلف بر روي  .ساخته شد

ردي به نقاط هاي برخو، براي تعیین چگالی یونCR39 فیلم
مختلف فیلم، از مقدار سطح خاکستري پیکسل ها در تصویر اسکن 

  . ه استشده فیلم استفاده شد
  مواد و روش ها

بـه   kV28 ،µF15 ،nH20در این دستگاه از خازن بـا مشخصـات   
بـراي شـارژ بانـک    . عنوان منبع ذخیره انرژي اسـتفاده شـده اسـت   

به همراه مـدار دو   kV20خازنی دستگاه از یک ترانس ولتاژ باالي 
سوئیچ مورد . شودبرابر کننده و دیود یکسوساز توان باال استفاده می

هــا بــر روي اســتفاده بــراي انتقــال انــرژي ذخیــره شــده در خــازن
  . الکترودهاي پالسماي کانونی، از نوع گاف ریلی است

دو صفحه از جنس برنج به عنوان صفحات آند و کاتد جهت 
انک خازنی و الکترودها مورد استفاده قرار برقراري ارتباط بین ب

است  OFHCآند این دستگاه یک استوانه از جنس مس . اندگرفته

عدد میله مسی که بطور متقارن حول آند قرار  6و کاتد نیز از 
  . اند تشکیل شده استگرفته

اي طراحی دستگاه تامسون مورد استفاده در این پـژوهش بـه گونـه   
یابی به شدت میدان مغناطیسی و الکتریکی انجام شده است که دست

و  T36/0هـاي نزدیـک بـه    ها بـه ترتیـب تـا مرتبـه    انحراف دهنده
kV/cm8/5  امکان پذیر شود تا تفکیک یونی بهتري صورت گیـرد .

اسـت و   cm10محفظه اصلی دستگاه تامسـون داراي قطـر حـدود    
بـر روي پایـه    cm29×9بـا ابعـاد    CR39امکان قـرار گیـري فـیلم    

  . دارنده فیلم وجود داردنگه
پس از نصب و راه اندازي دستگاه طیف سنج تامسون و اطمینان از 

هاي یونی در آزمایش اولیه، این دستگاه آماده انجـام  تشکیل سهمی
هاي مربوط به اندازه گیري طیف یون هاي دوتریوم در این آزمایش

  . باشدتحقیق می
بـا ابعـاد    CR39 در این تحقیق، بـراي هـر آزمـایش از یـک فـیلم     

cm26×3 ابتـدا یـک شـات بـدون اعمـال میـدان       . شـود استفاده می
هدف از این کار ثبت یک خـط راسـت بـر    . شودالکتریکی زده می

هـاي منحـرف   روي فیلم است که نشان دهنده محل برخـورد یـون  
وجـود ایـن خـط بـه     . شده فقط در راستاي میدان مغناطیسی اسـت 

یـین نقطـه مبـدا مختصـات     عنوان محور مختصـات و همچنـین تع  
بـار شـات در شـرایط ولتـاژ و      5سپس روي فیلم، . ضروري است

پـس از پایـان آزمـایش، فـیلم از     . شـود فشار مورد آزمایش زده می
محفظه طیف سنج خارج شده و فرآیند سونش بـر روي آن انجـام   

ها و همچنین خط افقـی  هاي حاصل از برخورد یونمنحنی. شودمی
دهنده مغناطیسی بر روي فـیلم بـه خـوبی قابـل     مربوط به انحراف 
هاي تامسون، پس از اطمینان از تشکیل سهمی. مشاهده خواهند بود

سطح فیلم پرتو دیده با تابش شدت نور مناسب بر روي آن اسـکن  
 MATLABتصویر اسکن شده با اسـتفاده از نـرم افـزار    . می شود

دهـاي  تحلیل می شود و مختصات مجموعه نقاط تشـکیل دهنـده ر  
بـر  . استخراج می شوند CR39یونی ایجاد شده بر روي آشکارساز 

روي هر یک از این مجموعه نقاط، یک سهمی با معادله ارائه شـده  
با این کار، نوع و محدوده انرژي هـر  . شودبرازش می) 1(در رابطه 

بـا تعیـین   . شـوند یک از یون هاي ثبت شده بر روي فیلم تعیین می
مربوط به پیکسل هاي منطبق شده بـر روي  مقدار سطح خاکستري 
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سهمی دوتریوم نیز طیف انرژي یون هاي دوتریوم به صورت نسبی 
  .تعیین خواهد شد
  نتایج و بحث

هـاي اولیـه بـه منظـور تنظـیم شـدت میـدان        پس از انجام آزمایش
الکتریکی از طریق ولتاژ اعمالی و فاصـله بـین الکترودهـا، سیسـتم     

گیري طیف انرژي دستگاه پالسـماي  ازهطیف سنج تامسون براي اند
این آزمایش در فشـار  . مورد استفاده قرار گرفت SBUPF2کانونی 
mbar7  در قـدم  . درصد گاز کریپتون انجـام شـد   2گاز دوتریوم با

اول الزم است که مبدا و محورهاي مختصات در بر گیرنده منحنـی  
براي انجام این . مشخص شوند CR-39هاي تامسون بر روي فیلم 

زده  CR-39شات بر روي فیلم  2کار میدان الکتریکی قطع شده و 
هـاي سـنگینی   مبدا مختصات نشان دهنده محل برخـورد یـون  . شد

سپس بـا اعمـال   . انداست که توسط میدان مغناطیسی منحرف نشده
پس از . شات دیگر در شرایط ذکر شده زده شد 5میدان الکتریکی، 

. منحنی مختلف مشـاهده شـد   6فرآیند سونش بر روي فیلم،  انجام
هاي برازش شده بر روي هر یـک  سهمیو تصویر اسکن شده فیلم 

در ایـن شـکل،    .انـد نشـان داده شـده   2در شـکل  از مجموعه ردها 
منحنی ششم که مربوط به هیدروژن است به دلیل پایین بودن تعداد 

  .بودردها، در تصویر اسکن شده قابل مشاهده ن
 CSTشبیه سازي سیستم طیف سنج تامسون در محـیط نـرم افـزار    

، +Dهـاي  یـون هاي ذکـر شـده مربـوط بـه     دهد که منحنینشان می
N+2 ،N+1 ،Kr+2 و Kr+1 بـر   2شـکل   هـا در این یـون . هستند

یون نیتـروژن بـه دلیـل    . اندهاي مربوطه نشان داده شدهروي منحنی
  .باشدق گاز میهواي موجود در محفظه، قبل از تزری

هدف اصلی از این آزمایش، به دست آوردن یک طیـف تقریبـی و   
هاي دوتریوم گسیل شده از دسـتگاه پالسـماي   نسبی از انرژي یون

ها روشی که در اینجا براي استخراج طیف انرژي یون. کانونی است
-به کار گرفته شد، استفاده از میزان سفید شدن سطح فیلم در ناحیه

هاي برخـوردي بـه آن   ه عنوان معیاري از شدت یونهاي مختلف ب
  .استفاده شد MATLABبراي این کار از نرم افزار . ناحیه است

 Gray levelابتدا تصویر اسکن شده تبدیل بـه یـک تصـویر نـوع     
هـاي مختلـف تصـویر بـه     شده که مقدار سطح خاکسـتري پیکسـل  

   .  شودصورت یک ماتریس مربعی تولید می

  
هاي مربوط به یون هاي مختلف که بر روي سهمی هاي سهمی  .2شکل 

  تامسون برازش شده اند

قسمتی از منحنی بزرگنمایی شـده و سـطح خاکسـتري     4شکل  در
مقـدار سـطح   . ها نشـان داده شـده اسـت   مربوط به یکی از پیکسل

  . است 256و  0خاکستري عددي بین 
د شـو مشـاهده مـی   3شکل  همانطور که در تصویر بزرگنمایی شده

 10ها داراي ضخامتی بـه انـدازه   سهمی دوتریوم در بعضی از ناحیه
درصـد در   15تـا   5این ضخامت باعث ایجاد خطاي . پیکسل است

  . شودها میتعیین طیف انرژي یون

  
مقدار (قسمتی از تصویر اسکن شده مربوط به سهمی یون دوتریوم  .3شکل 

  )تسطح خاکستري یکی از پیکسل ها نشان داده شده اس

، از CR-39روي صـفحه  نقطه براي تعیین انرژي یون متناظر با هر 
سـازي  ردهاي حاصل از شـبیه  4شکل . استفاده شد CSTنرم افزار 

-هاي برازش شده را نشـان مـی  و آزمایش به همراه منحنی CSTبا 

  .دهد
هاي دوتریوم اندازه گیري شده در این در مجموع، طیف انرژي یون

در این طیف یک قلـه در  . شان داده شده استن 5شکل  آزمایش در
کمترین و بیشترین انـرژي  . شودمشاهده می keV130انرژي حدود 

مـی   keV287و  keV103قابل تفکیـک از نـور زمینـه بـه ترتیـب      
  .باشند
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-را مـی  keV130هاي بیشـتر از  روند تغییرات این طیف در انرژي

بهترین بـرازش  . به خوبی برازش کرد y=axbتوان با یک تابع توان 
  .با تابع زیر بدست آمد

)2  (                                        8 2.811.82 10y E −= × ×  
نشـان داده   5شکل  منحنی برازش شده بر روي نقاط تجربی نیز در

نوساناتی که در این طیف مشـاهده مـی شـود بـه دلیـل      . شده است
کـردن فـیلم و سـایر     اختالالتی است که در فرآیند سونش و اسکن

  . شوندمراحل پردازش وارد طیف می
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Track and Fitting Curve for Experiment & Simulation

 

 

Track_D_CST
  Fitting_Parabola_D_CST
Track_D_Exp
  Fitting_Parabola_D_Exp

  
در آزمایش و در شبیه سازي  CR-39رد یون دوتریوم بر روي صفحه  .4 شکل

  و منحنی هاي برازش شده CSTبا نرم افزار 

هـا در بسـیاري از   روند تـابع تـوانی بـراي طیـف انـرژي دوتـرون      
ي کانونی نیز به هاي پالسماهاي انجام شده بر روي دستگاهآزمایش

 2هاي مختلـف از  طور مشابه مشاهده شده و مقدار توان در دستگاه
  . ]6-8[گیري شده است اندازه 9تا 

  نتیجه گیري
اسـت و از   keV330حـدود   12C(d,n)13Nانرژي آستانه اندرکنش 

از زمینه  keV287هاي با انرژي بیش از طرف دیگر، شدت دوترون
تـوان نتیجـه گرفـت کـه تعـداد      مـی بنـابراین  . قابل تفکیک نیسـت 

شوند در مقایسه با هایی که منجر به تولید رادیوایزوتوپ میدوترون
با ادامـه  . هاي گسیل شده در دستگاه، بسیار ناچیز استکل دوترون

تـوانیم  دادن تابع برازش شده بر روي طیف انرژي و برونیـابی، مـی  
 keV130ي هاي باالبه دوترون keV330هاي باالي نسبت دوترون

را به طور تقریبی تخمین بزنیم ولی با توجه به اینکه از رفتار طیف 
تـوانیم تعیـین   هاي پایین اطمینان نـداریم، نمـی  ها در انرژيدوترون

هاي گسیل شـده از پیـنچ، داراي   کنیم که چه کسري از کل دوترون
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